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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
0PATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 11. a 111. třídy

obecnými schématy
Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend, odd. dopravy a silničního hospodářství, jako
příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH KM"), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na silnici 11. a 111. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití
zařízení pro provozní informace na silnici 11. a 111. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové

komunikaci, podle § 124 odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu") a § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), na návrh, který podala dne 4. 12.

2018 společnost Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž, lč: 269 08
298, po projednání s příslušným orgánem Policie ČR, dopravním inspektorátem Kroměříž (dále jen „DI
KM"), pod č. j. KRPZ-134675-1/ČJ-2018-150806

stanoví
přechodnou úpravu provozu,
podle § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5, zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy
vybranými obecnými schématy označujícími pracovní místa podle Technických podmínek TP 66 (111.
vydání) na silnicích 11. a 111. třídy, ve správním obvodu ODSH KM pro vybrané, nebo opakované činnosti

spojené se správou a údržbou pozemních komunikací v termínu 1.1. 2019 -31.12. 2019, takto:

1. Schémata použitelná v obci:

schéma č. 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5.1, 8/5.2, 8/9, 8/10, 8/11, 8/14.3, 8/24, 8/25.1, 8/25.2 a 8/25.3, dle

části 8 Technických podmínek TP 66 -označeni pracovních mist v obci

2. Schémata použitelná mimo obec:
schéma č. C/1, C/2, C/3, C/4, C/6, C/11, C/12, C/13 a C/14, dle části C Technických podmínek TP 66 -

označení pracovních míst mimo obec
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3. Toto stanovení lze využít pro provádění vybraných nebo opakovaných činností správce pozemní
komunikace, není-li dále stanoveno jinak. Specifikace těchto činností je uvedena v Příloze č. 5 a Příloze
č. 7 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Právní účinky tohoto stanovení nelze použít pro označení přechodné úpravy provozu při provádění
prací vyžadujících ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu nebo vyžadující vydání stavebni'ho povolení

podle zákona č.183/2006 Sb„ o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojení s
ustanoveni'm § 16, zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích a § 14, vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

nebo jejíchž rozsah si vyžádá povolení uzavírky, dle ust. § 24, zákona o pozemních komunikacích a
zvláštního užívání, dle ust. § 25, zákona o pozemních komunikacích.

5. Označení pracovních míst bude prováděno osobami, které mají pro shora uvedené práce nebo
označování pracovních míst smluvní vztah s vlastníkem komunikace popř. jeho majetkovým správcem.
6. Povinností správce pozemní komunikace, respektive toho, kdo umístil přechodné dopravné značení

na základě tohoto stanovení, je rovněž kontrola a údržba dopravního značení po celé období jeho užiti.

7. Toto stanovení lze použít samostatně také v případech vyjmenovaných v § 24 odst. 8, zákona o
pozemních komunikacích, tj. v případě nebezpečí z prodlení způsobeného živelnou pohromou,
dopravní nehodou nebo v případě hrozícího zřícení nebo poškození objektů na dotčenou pozemní
komunikaci.

8. Dopravní značení bude užito pouze pro práce, které jsou vymezeny vyhl.104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 bod 1 -Běžná
údržba komunikací.

Toto stanovení dopravního značení se nevztahuje na bod č. 2 (souvislá údržba komunikací) a 3
(opravy) přílohy 5 vyhl. č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.

Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní infomace

budou užity jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. Přenosné svislé
dopravní značky, přechodné vodorovné dopravní značky, světelné signály, dopravní zařízení a zařízení

pro provozní informace smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu (§ 78 odst. 2, 3 zákona o
silničním provozu).

Za instalaci, stav a osazení dopravního značení bude odpovědný vždy vedoucí pracovník organizace
SÚS Kroměřížska, s.r.o., odpovědný za provedení prací.

Toto stanovení Dřechodného doDravního značeni se nevztahuje na označení uzavirkv, částečné
uzavirkv a zvláštniho uživání. Tvto budou předmětem samostatného stanoveni k iednotlivým
druhům rozhodnutí.
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Odůvodnění:
Návrh na přechodnou místní úpravu podala, dne 4. 12. 2018, společnost Správa a údržba silnic

Kroměřížska, s.r.o., Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž, IČ: 269 08 298, zdůvodu provádění prací
vyplývajících z činnosti Správy a údržby silnic Kroměřížska, s.r.o.

ODSH KM stanovil přechodnou místní úpravu v souladu s ustanovením § 77 odst. 3, zákona o silničním

provozu po projednání s Policií ČR, dopravním inspektorátem Kroměříž, pod č. j. KRPZ-134675-1/ČJ2018-150806.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2, správního
řádu). Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení, dle § 77 odst. 5,
zákona o silničním provozu. Podle § 77 odst. 5, zákona o silničním provozu, nedoručoval ODSH KM

návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Otisk razítka

Libor Hájek

referent odboru občansko správních agend
odd. dopravy a silničního hospodářství

Toto ooatřoní obecnó Dovahv musí bÝt vwěšeno Do dobu 15 dnů. Ooatření. obecnó povahy na±É±±
účinnosti pátým dnem po vwěšení.

5.12. 2018

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky

Městského úřadu Kroměříž.
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správníhořádu,doručujeODSHKMtotoopatřeníobecnépovahydotčeným
_ i___
V souladu s § 173 odst.1, správnino raou, uuiuiujc v..,v, . . ` .,..,. _
_r ., ^^„i-An e iie+annvením §

osobámveřejnouvyhláškou.Doručeníveřej"vyhláškoubudeprovedenovsouladusustanovením§

25,správníhořádutak,žesepisemnostvyvěsínaúřednídesceMěstskéhoúřaduKroměřížasoučasně
bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátýmdnempovyvěšenínaúřednídesceMěstskéhoúřaduKroměříž.

- Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
- Ř-editelství silnic ZIínského kraje, p.o.

#ktorátKroměříž
QstĚdJÉaígžéÉgflEám
-ObecBařice-VelkéTěšany,Bařice8,76701Kroměříž,lč:00287024

• Obec Bezměrov, Bezměrov 155, 767 01 Kroměříž, lč: 002 87 041
-Obec Břest, Břest 87, 768 23 Břest, lč: 002 87105

-ObecCetechovice,Cetechovice45,76802Zdounky,lč:00287121
• Obec Dřínov, Dřínov 155, 768 33 Dřínov, lč: 002 87156

• Obec Honěnice, Honětice 73, 76813 Litenčice, lč: 479 30 276
-Obec Hoštice, Hoštice 15, 76813 Litenčice, lč: 005 44 574

-Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, lč: 002 87 229

-MěstoChropyně,nám.Svobody29,76811Chropyně,lč:00287245
•ObecChvalnov-LÍsky,Chvalnov68,76805Koryčany,lč:00287270

-ObecJarohněvice,Jarohněvice83,76801Jarohněvice,lč:00544515
• Obec Karolín, Karolín 4, 768 21 Kvasice, lč: 003 80 865

-Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, lč: 002 87 334
-Obec Kostelany, Kostelany 48, 767 01 Kroměříž, lč: 002 87 253
-MěstoKroměříž,Velkénáměstí115,76701Kroměříž,lč:00287351
-ObecKunkovice,Kunkovice30,76813Litenčice,lč:00544582

-Obec Kvasice, A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice, lč: 002 87 385
-ObecKyselovice,Kyselovice189,76811Chropyně,lč:00287393
-MěstysLitenčice,Litenčice97,76813Litenčice,IČ:00287431

-Obec Lubná, Lubná 177, 767 01 Kroměřiž, lč: 002 87 458
-ObecLutopecny,Lutopecny1,76701Kroměříž,lč:00287474
-MěstoMorkovice-SIÍžany,Náměstí115,76833Morkovice-SIÍžany,lč:00287504

-ObecNováDědina,NováDědina12,76821Kvasice,IČ:00287555
-ObecNítkovice,Nítkovice89,76813Litenčice,lč:00544591

-ObecPačlavice,Pačlavice185,76814Pačlavice,lč:00287580

-ObecPočenice-Tetětice,Počenice74,76833Morkovice-Slížany,lč:00287601
-ObecPrasklice,Prasklice77,76833Morkovice-SIÍžany,lč:00380849
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-Obec Pravčice, Pravčice 46, 768 24 Hulín, lč: 00544566

-Obec Rataje, Rataje 139, 76812 Rataje, lč: 00287679
-Obec Roštín, Roštín 450, 768 03 Roštín, lč: 00287695

-Obec Skaštice, Skaštice 113, 767 01 Kroměříž, lč: 00488909

-Obec Soběsuky, Soběsuky 23, 768 02 Zdounky, lč: 00287741
-Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, lč: 00287776

-Obec Střížovice, Stři'žovice 55, 768 21 Kvasice, lč: 00287784
-Obec Sulimov, Sulimov 51, 768 21 Kvasice, lč: 00287792
-Obec Šelešovice, Šelešovice 93, 767 01 Kroměříž, lč: 70890587

-Obec Troubky-Zdislavice, Troubky 10, 768 02 Zdounky, IČ: 00287822
-Obec Uhřice, Uhřice 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ: 00287857

-Obec Věžky, Věžky 61, 768 33 Morkovice-Slížany, lč: 00287865
-Obec Vrbka, Vrbka 69, 768 21 Kvasice, lč: 47930284
-Obec Zářičí, Zářičí 25, 768 11 Chropyně, lč: 00287903
-Obec Zástřizly, Zástřizly 31, 768 05 Koryčany, lč: 00380857

-Obec Zborovice, Hlavní 37, 768 32 Zborovice, lč: 00287920
-Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, lč: 00287938

se žádostí o vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů
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